Hej

Jag undrar hur ni vill gå vidare med ansökan? Som jag skrev tidigare kan ansökan inte tillstyrkas
mot bakgrund av stadsantikvariens yttrande, vad putning av fasader och ommålninga avser (att
byte dör och fönster anser jag inte som bygglovspliktikt). Eftersom
jag inte fick svar tidigare kan ett avslag tidigast tas på byggnadsnämndens sammanträde den 17
september. Vill ni ha ett avslag som kan överklgas eller vill ni dra tillbaka ansökan? Om inte jag
har hör ifrån er inom två veckor kommer ärendet att avskrivas.

Med vänlig hälsning
Tim Jensen
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Hej
Jag tycker det är lite märkligt att man inte får byta fasad till ett ändå ganska okontroversiellt
material/färg. Framförallt när samma eller snarlikt material/färg förekommer på området, både i
form av ändring och orginalutförande (ryttaregränden, trumpetaregränden,
trumslagaregränden och svenska vägen 46 och söderut). Vår ambition är ju inte att förvanska
huset utan harmonisera det med den utbyggnad som gjorts (som är i vit puts). En utbyggnad som
designades för att bibehålla den "vågrörelse" som utgörs av taken längs
svenska vägen och smälta in så mycket som möjligt. Framförallt tycker jag det är ytterst märkligt
att fasaderna på vårt område blivit skyddade utan vår vetskap. Vi har tidigare (2015, i samband
med bygglovet för vårt uterum) fått ett muntligt besked att det ska inte vara några problem att få
bygglov för
att putsa huset.Men vi vill ha ett beslut av byggnadsnämnden som vi har möjlighet att
överklaga. Jag skulle också vilja fråga om det extra material (bilder, mail) som jag skickat till dig
inkluderas i materialet som ligger till grund för nämndens beslut?Vill också tillägga att det är
stadsantikvariens yttrande vi stör oss på, inte din handläggning.
MvhSven Boström Svensson
Den mån 12 aug. 2019 kl 08:35 skrev eBygglov Lund e-bygglov@lund.se>:

